Bevrijdingsvuurestafette 2017

Besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en laat met vele andere
sporters uit Nederland de Bevrijdingsvlam als een lopend vuurtje door Nederland gaan!
Dit jaar wordt het alweer de 12de keer dat ‘Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’
de bevrijdingsvuurestafette organiseert. Naast de vaste kern, bestaande uit leden van ons comité en
een paar sportieve Enkhuizers, wordt altijd een andere vereniging of groep uit Enkhuizen gevraagd
om mee te doen.
Wat is de bedoeling?
Vanuit Enkhuizen vertrekt de groep, ongeveer 25 personen, met auto’s naar Wageningen, waar wij
ons verzamelen voor Hotel de Wereld, de plek waar in 1945 de vrede werd getekend. Na het
ontsteken van het bevrijdingsvuur om middernacht, nemen wij samen met vele andere verenigingen
en organisaties uit heel Nederland, de fakkel in ontvangst. Vervolgens leggen wij op tandems de
afstand van ongeveer 150 km naar Enkhuizen af om het bevrijdingsvuur aan de burgemeester te
overhandigen bij het herdenkingsmonument in het Wilhelmina Plantsoen. Naast het fietsen op
tandems is er een voor- en achterrijder. Er zijn twee busjes en/of auto’s, met aanhanger om voor
aflossing te zorgen tijdens de estafette en het proviand voor onderweg te vervoeren.
Onze tocht start dus in Wageningen; wij maken een tussenstop bij de Grebbeberg, de nationale
begraafplaats voor oorlogsslachtoffers. Vervolgens fietsen we via de Utrechtse heuvelrug en de
Stichtse Brug naar Almere. Rondom 07.00 uur worden we daar bij een atletiekvereniging verwelkomd
met een heerlijk ontbijt en is er de mogelijkheid om te douchen. Daarna vervolgen wij onze tocht om
via de dijk Lelystad – Enkhuizen om 13.30 uur bij de Koepoort aan te komen en met de
stadsomroeper door de stad naar het Wilhelmina Plantsoen te gaan. De ontvangst zal om 14.00
uur plaatsvinden door o.a. de burgemeester die de bevrijdingsvlam ontsteekt tijdens feestelijke
activiteiten.
We zouden het leuk vinden als jullie in 2017 het als een uitdaging zien om je voor dit evenement op
te geven. Graag horen we z.s.m. of je interesse hebt. Je kunt dit mailen naar ansvanuem@ziggo.nl
(lid van het 4 en 5 mei comité). In april wordt er voor diegenen die meegaan nog een bijeenkomst
georganiseerd. Daar hoor je specifieke informatie over de tocht en wat verder van belang is om te
weten. Mocht je over het bovenstaande nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met
Ans (06 22960832 of per mail) . Zie ook onze website www.4en5meienkhuizen.nl (foto’s en film van
voorgaande jaren)
We hopen van harte dat er voldoende enthousiastelingen mee willen doen om deze mooie ervaring
met ons te delen!
Met vriendelijke groet,
namens Stichting ‘4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’,
Jeroen Baars en Ans van Uem

